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Kirjastot ovat kuntien rahoittamaa toimintaa, ja kunnat ovat valtion rahoituksen sekä kunnan ve-

rovarojen varassa. Mikäli kirjastojen toiminnassa olisi heikkouksia, se tarkoittaa, että veronmak-

sajat joutuvat maksamaan niiden aiheuttamat kulut. Senpä takia on syytä varmistaa, että kirjas-

toalan toimintamallit ovat niin kannattavia, mitä ne voivat ollakaan. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Iisalmen kaupunginkirjaston henkilökunnan työaikaa, 

mihin kaikkeen heidän työaikaansa käytetään, ja kuinka paljon. Näitä tuloksia analysoitiin, jonka 

jälkeen niiden pohjalta pidettiin kehityskeskustelu. Kehityskeskustelun tavoitteena oli henkilö-

kunnan kesken pohtia kirjaston toimintatapojen heikkoja kohtia, joihin olisi syytä puuttua tavalla 

tai toisella. Kehitysideoiden toteuttaminen jäi toimeksiantajan Tuija Sirviö-Lappalaisen vastuulle. 

Työajanseurannassa tapahtui virheitä työtehtävien nimeämisessä, niiden puutteesta ja täyttöoh-

jeista. Ongelmat vaikuttivat lievästi tulosten laatuun, mutteivat vaikuttaneet vakavasti. Työajan-

seurannan tavoitteena olikin tarjota suuntaa-antavia tuloksia. Tulosten esittäminen kehityskes-

kustelussa sujui erinomaisesti saaden henkilökunnan keskustelemaan kirjaston toimintatavoista. 

Työajanseurannan tulokset vahvistivat Iisalmen kaupunginkirjaston henkilökunnan työajan poh-

jautuvan asiakaspalveluun niin kuin sen pitääkin. Muiden työaikojen osuudet antoivat suuntaa-

antavia lukuja, jotka eivät olleet täysin sitovia liian lyhyen työajanseurannan toteutuksen seurauk-

sena. Mutta kehityskeskusteluista nousi ilmi viisi kehitysideaa ja faktaa kirjaston työnteosta, sekä 

selityksiä työajanseurannan epäkohtiin, mistä siitä ilmenneet luvut johtuivat. 
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 Libraries are towns’ financiered operation and towns are depended on country’s and city’s tax 

revenues. If libraries’ operation has flaws, it means that taxpayers must pay their caused costs. 

Therefore, is necessary to make sure that library trades’ operation models are as cost-efficient as 

possible. 

This thesis’ objective was to investigate Iisalmi’s city library’s staff’s working hours where their 

time is used to and how much. These results were analysed and based on them development 

discussion was held. Development discussion’s goal was to consider library’s method’s weak-

nesses between the staff where it is necessary to intervene one way or another. Carrying out 

improvement suggestions were left for client’s Tuija Sirviö-Lappalainen’s responsibility. 

In employee time tracking occurred errors about naming duties’, lack of duties and fill in instruc-

tions. Complications minorly affected to the results’ quality, but they didn’t affect fatally. Em-

ployee time tracking’s purpose was to offer approximate results. Presenting the results on devel-

opment discussion went very well, drawing staff to discuss library’s methods. 

Employee time tracking’s results confirmed Iisalmi’s city library’s staff’s working hours basing on 

customer service like it should be. Other working hours’ shares gave suggestive numbers which 

weren’t completely binding due of too short employee time tracking period. But on developing 

discussion came out five improvement ideas and facts about library working and explanations to 

employee time tracking’s obscures what were the cause of the revealed numbers. 
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1 Johdanto 

Ollessani työharjoittelussa Iisalmen kaupunginkirjastossa lokakuusta 2017 maaliskuuhun 2018 

saakka huomasin, että heidän toiminnassaan on mielestäni epäkohtia, joista aiheutuu ehkäistäviä 

menoja. Niistä syntyi ajatus toteuttaa opinnäytetyö tuttuun ympäristöön, josta myös hekin hyö-

tyisivät, vaikka alkuperäinen suunnitelma muuttui hieman toisenlaiseksi, mitä alun perin ajattelin. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa Iisalmen kaupunginkirjastoon toimintolaskennal-

linen toimeksianto, jolla eritellään henkilökunnan käytetty työaika sektoreihin tuoden ilmi niihin 

menneiden henkilöstökustannusten suuruudet. 

Toimintolaskennan ja työajanseurannan lisäksi käydään henkilöstöpalaveri, jossa esitetään työ-

ajanseurannan tulokset koko henkilökunnalle, ja käydään kehityskeskustelua. Tavoitteena on 

kuulla heidän antamia mielipiteitä ja näkökulmia, jotka laajentaisivat yleistä näkökulmaa koko or-

ganisaation toiminnasta, mitkä toimintatavat ovat muutosta vailla. Niiden avulla toimeksiantajal-

lani Tuija Sirviö-Lappalaisella on helpompi tehdä mahdollisia muutoksia henkilökunnan toimen-

kuviin, ja näin parantuisi Iisalmen kaupunginkirjaston toiminta niin taloudellisesti että ajallisesti. 
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2 Toimintolaskenta 

Tässä luvussa käsitellään teoriaa toimintolaskennasta, mitä se on, miten sitä käytetään ja mihin 

tarkoitukseen. Tämän lisäksi selostetaan, mikä on toimintolaskennan ja perinteisen kustannuslas-

kennan erot. 

2.1 Mitä on toimintolaskenta? 

Toimintolaskenta ei suinkaan ole kuin perinteinen kustannuslaskenta, vaikka sitä luullaan sen kil-

pailijaksi tai uhkaksi. Toimintolaskenta ei kysy, miten suuri yritys on, vaan se soveltuu minkä ko-

koiseen yritykseen tahansa. Itse toimintolaskentaa käytetään tarkkojen ja täsmällisten kustan-

nusten selvittämiseen, kuinka paljon kukin toiminto tai tuote maksaa. Tämän tiedon avulla pysty-

tään tekemään yksittäisiä muutoksia tai päätöksiä tutkittavista seikoista, täten antaen mahdolli-

suuden edesauttaa yrityksen toimintaansa kannattavampaan suuntaan. (Alhola 2008, 15; Vilkku-

maa 2005, 222.) 

Kuva 1. Perinteisen ja toimintolaskennan erot. (Alhola 2016, 64.) 
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Toimintolaskenta on 1900-luvulla kehitetty kustannuslaskentamenetelmä ja suunniteltu valmis-

tusyrityksiin, mutta myöhemmissä vaiheissa se nähtiin hyödylliseksi myös palveluyrityksissä. Pe-

rinteinen kustannuslaskenta tuo ilmi kaikkien laskettavien kustannusten summan, muttei kykene 

täsmällisesti kertomaan, mihin kaikkeen resurssit tarkkaan ottaen menevät ja miten paljon. (Al-

hola 2008, 15.) Tämän puuttuvan ominaisuuden seurauksena yrityksellä on vaikeuksia tehdä kan-

nattavampia päätöksiä pelkän kustannuslaskennan pohjalta, koska se ei kykene erittelemään toi-

mintokohtaisia menoja. Esimerkiksi toimitilojen vuokra kuuluu kustannuslajeihin, ja jokainen käy-

tetty neliö vuokratusta toimitilasta kuvastaa siihen käytetyn resurssin, tässä tapauksessa vuokra-

menojen määrää. Vaikka tiedettäisiin vuokramenojen suuruus ja sopimuksen mukaisten neliöi-

den määrä, ne eivät riitä kertomaan, miten paljon kukin toiminto koko yrityksen kokonaisuudessa 

tarvitsee neliöitä. Toimintalaskenta on ratkaisu selvittämään kuhunkin toimintoon kohdistuvan 

vuokramenon. 

Toimintolaskenta siis kohdistaa toimintoihin käytetyt resurssit laskentakohteille, joita on tarkkuu-

tensa ansiosta helpompi tulkata. Kuitenkin on suotavaa, että toimintolaskentaa käyttävä yritys 

pystyy vaikuttamaan tuotteidensa ja palveluidensa hinnoitteluun ilman ulkoisten tekijöiden, ku-

ten kovan kilpailun tai lain aiheuttamaa painetta tai vaikutusta. Tämän lisäksi kustannustietojen 

tulee olla mahdollisemman tuoretta, kuten viime tilikaudelta. Mutta tärkeintä olisi, että kiintei-

den kustannusten osuus olisi suuri. (Vilkkumaa 2005, 203-204.) 

2.2 Erilaisia kustannuksia 

Ensisijaisesti tulee selvittää itse kustannukset, ja tutkia ne tarkemmin. Helpottaakseen niiden ym-

märtämistä, ne ovat jaettu kahteen ryhmään: muuttuviin sekä kiinteisiin kustannuksiin. Nämä 

puolestaan ovat osa yrityksen kokonaiskustannuksia, joista käy ilmi kaikki kustannukset kokonai-

suudessaan. Mutta jo näissä kahdessa kustannusryhmässä on huomattavia eroja, joiden poik-

keavaisuudet on syytä ymmärtää, miten niihin voidaan vaikuttaa. (Eklund & Kekkonen 2016, 53.) 
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Kiinteät kustannukset ovat tyypillisesti riippumattomia valmistusmäärästä. Nämä kustannukset 

pysyvät pitkälti ennallaan huolimatta siitä, miten tehokkaasti tai miten paljon yritys valmistaa tai 

tuottaa tuotteitaan taikka palveluitaan myyntiin. Näihin kuluihin kuuluvat esim. vuokrauskulut, 

lämmitykset, kuukausipalkat, markkinointi, rahoituskustannukset sekä investointien poistot. Hy-

vänä muistisääntönä kiinteiden kustannusten muistamiseen on, että suurin osa näistä ovat mui-

den yritysten kanssa sopimusten mukaisesti sovittuja menoja, joista sovitaan tietty hinta, ja niistä 

sitten maksetaan kuukausittain tai vuosittain aina yhtä paljon niin pitkään, kun sopimus on voi-

massa tai tehdään uusi sopimus. (Eklund & Kekkonen 2016, 54-55.) 

Kuten vanha sanonta kertoo, mikään ei ole ilmaista, ja se pitää hyvinkin paikkaansa kustannusten 

suhteen. Mutta toisin kuin kiinteät kustannukset, muuttuvat kustannukset kulkevat käsikädessä 

yrityksen toiminnan kanssa riippuen siitä, miten tehokkaasti yritys pyörittää rattaitaan. Eli mitä 

tehokkaammin yritys tuottaa tuotteitaan tai palveluitaan, sitä enemmän se tarvitsee resursseja, 

täten suurentaen valmistuksen muuttuvia kustannuksia. Näihin kustannuksiin kuuluvat erityisesti 

raaka-aineet, henkilöstökustannukset, välineiden ja aineiden käyttökustannukset sekä myytävien 

tuotteiden hankinnat. (Eklund & Kekkonen 2016, 54-55.) Muuttamalla tuotannon määrää yritys 

pystyy sopeuttamaan tarjontaansa vastaamaan kysyntään, mutta onhan suuremmat myynnit yri-

tyksen voittojen kannalta parasta liiketoimintaa, tai niin yleensä luullaan. 

Kun yritys kasvattaa tuotantoaan, muuttuvien kustannusten osuus kasvaa, mutta kiinteät kustan-

nukset pysyvät ennallaan. Tämä on yrityksen kannalta erinomaista liiketoimintaa, kun kiinteiden 

Kuva 2. Yrityksen tuotannon vaikutukset kustannuksissa. (Eklund & Kekkonen 2016, 55.) 
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kustannusten osuus pienenee yksikköä kohti, vaikka tuotanto kasvaa lineaarisesti. Tällöin yrityk-

sen voitot kattavat pitkälti pelkästään niitä kustannuksia, mitä voittojen ansaitsemiseen edellyte-

tään: tuotantoa. Tässä kuitenkin toimintasuhde alkaa tulla vastaan, miten paljon yritys kykenee 

enimmillään tuottamaan, jonka ainoaksi ratkaisuksesi on kapasiteetin nostaminen. Tätä kasvate-

taan hankkimalla lisää toimitiloja, laitteita ja henkilökuntaa, mutta tämän seurauksena kiinteät 

kustannukset kasvavat. (Eklund & Kekkonen 2016, 54-56.) 

Ennen kuin kapasiteettia on kannattavaa nostaa, tulee selvittää yrityksen toiminta-aste eli käyt-

töaste. Toiminta-aste määrittyy aina yrityksen pahimmasta pullonkaula kohdasta eli toiminnosta, 

jonka käyttöaste on lähes täynnä. Koska kyseinen toiminto pyörii niin tehokkaasti kuin se voi, se 

ei voi tarjota yritykselle enempää panostaan. Sen seurauksena koko yrityksen toiminta rajoittuu 

yhteen ainoaan toimintoon. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 158.)  Tätä voisi verrata vesilaitokseen, 

josta vesi (resurssit) kulkeutuu putkien (yrityksen) läpi kotitalouksiin (asiakkaille). Se putken osa, 

joka on koko matkan aikana ohuin (täydessä käyttöasteessa oleva toiminto), määrittää veden 

syötön asiakkaille. Tässä tapauksessa yrityksen tulisi puuttua tähän vaihtamalla ohuin putki pak-

sumpaan, jolloin veden syöttö siirtyisi toiseksi ohuimpaan putkeen. Kun yritys saa koko toimin-

tansa tasapainoon, jolloin veden syöttö olisi tasainen koko matkalta, jok’ikinen toiminto toimisi 

silloin täydessä käyttöasteessa. Kuitenkin on syytä muistaa, että asiakkaat määräävät, kuinka pal-

jon yrityksen tulisi panostaa tarjontaan. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 158-159.) 

2.3 Resurssit ja kustannusten kohdistaminen toiminnoille 

Kuva 3. Kustannusten kohdentamisprosessi ja sen käyttämät termit. (Alhola 2016, 45.) 
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Toimintolaskennan pääperiaatteena on kohdentaa yrityksen kustannukset toiminnoille ja tuot-

teille. Resursseista aiheutuvat kustannukset kohdistetaan resurssiajureiden avulla toiminnoille. 

Sen jälkeen toimintojen kustannukset kohdistetaan toimintoajureiden avulla laskenta kohteille. 

Nämä tiedot ovat yritykselle kullanarvoista ja kriittistä informaatiota toimintojen muuttamisessa 

sekä päätöstenteoissa. (Alhola 2016, 44.) 

Resursseilla tarkoitetaan yrityksen voimavaroja, jotka vaihtelevat yritysten kesken aina henkilös-

töstä koneisiin, toimitiloihin ja raaka-aineisiin. Kaikissa yrityksissä tapahtuu toimintoja, ja ilman 

resursseja eli tuotannontekijöitä näitä ei voisi saada aikaiseksi, koska ei ole ns. polttoainetta pis-

tääkseen koneistoja pyörimään. (Alhola 2016, 46.) 

Seuraamalla resurssien kustannusten käyttöä esimerkiksi kuitein tai kirjanpidolla ymmärretään, 

miten paljon yritys käyttää voimavarojaan erilaisten toimintojen ylläpitoon. Kustannuksia voidaan 

kutsua myös kustannusaltaiksi, jotka puolestaan pitävät sisällään siihen kuuluvia kustannuslajeja. 

Esimerkiksi työkoneiden kustannusaltaan sisältämät kustannuslajit voivat olla esimerkiksi työko-

neiden vuokra sekä polttoaine. Tämä ei kuitenkaan riitä antamaan täsmällistä kuvaa resurssien 

käytössä, jolloin on välttämätöntä jakaa resurssit käytön mukaan eri toiminnoille joko aikana, 

määränä tai pinta-alana. Valitut sekä kartoitetut kohdistimet tunnetaan paremmin resurssiaju-

reina. (Alhola 2016, 46.) 

Jotta resurssit osattaisiin kohdistaa oikeina määrinä oikeisiin toimintoihin, ne tulee kartoittaa ja 

selvittää tarkoin, miten useaan osaan ja kuinka suurena osana ne jakautuvat toiminnoille. Näitä 

jakoperusteita kutsutaan resurssiajureiksi, jotka ovat ensimmäisen tason kustannusajureita.      

(Alhola 2016, 46.) 

Resurssiajurit ovat niitä, minkä avulla nähdään, mihin kaikkeen yrityksen resursseja käytetään; 

millaisiin koneistoihin heidän polttoainettaan käytetään? Kuitenkaan ei kaikkien yritysten kesken 

ole käytössä samoja resurssiajureita, sillä jokainen yritys on uniikki, jolloin resurssiajurit tulee sel-

vittää ja valita aina tapauskohtaisesti aina sen mukaan, mitä resurssia tahdotaan tutkia. Esimer-

kiksi tiedetään yrityksen käyttäneen 20.000 euroa henkilöstömenoihin. Toiminnot pitävät sisäl-

lään erilaisia asiakaspalvelu toimintoja, kuten neuvontaa tai henkilökohtaista asiointia. Henkilös-

tökustannukset jaetaan tuntikohtaisesti toiminnoille sen mukaan, miten paljon kutakin toimintoa 

on käytetty. Oletetaan tutkinnasta selvinneen neuvonnan käyttävän 50%, henkilökohtaiset asi-

oinnit 30% ja vaikkapa myytävän aineiston järjestelyn lopun 20%. Jakamalla 20.000 euron henki-

löstömeno näiden toimintojen kesken saadaan selville, että neuvonta maksaa henkilöstöme-



7 

noista 10.000, henkilökohtaiset asioinnit 6.000 ja myytävän aineiston järjestelyn 4.000 euroa. Tä-

hän voidaan lisätä muitakin kustannuksia, kuten toimitiloja, saaden tarkemmat kustannusja-

kaumat kaikkien toimintojen kesken. Myös yhden kustannuksen tutkiminen voi antaa yllättäviä 

tietoja yrityksen toiminnasta. (Alhola 2016, 46.) 

Molempien tasojen kustannusajureiden (resurssiajurit ja toimintoajurit) valitseminen on erittäin 

kriittinen vaihe koko toimintolaskennan prosessissa, sillä väärien ajureiden käyttö voi johtaa koko 

toimintolaskennan virheellisyyteen. Näin koko prosessista saatava hyöty jää vähäiseksi. Itse re-

surssiajureita käytetään kohdentaakseen resurssit toimintoihin suoraan resursseista tai resurs-

sialtaiden kautta. Toisen tason kustannusajuria, toimintoajuria, käytetään myöhemmässä vai-

heessa koko toimintolaskentaa. Toimintoajureista on luvassa tarkempaa tietoa toimintojen jäl-

keen. (Alhola 2016, 47.) 

2.4 Toimintokustannusten kohdistaminen laskentakohteille 

Toiminnolla tarkoitetaan lyhyesti ja ytimekkäästi kaikkia tehtäviä, mitä yrityksen taikka organisaa-

tion henkilökunta ja robotit tekevät. Nimenomaan toiminnot ovat niitä, joiden pyörittäminen vaa-

tii resursseja eli polttoainetta itse koneistoon. Toiminnot ovat aina yrityskohtaisia, kuitenkin ollen 

enemmän tai vähemmän samanlaisia kilpailijoiden kesken. On kuitenkin muistettava, etteivät ne 

ikinä ole suoraan verrattavissa toisiinsa raporttikohtaisesti, joten näistä tiedoista otetaan selvää 

aina erikseen, vaikka toimintolaskenta olisi toteutettu ennenkin toiselle kilpailevalle yritykselle. 

(Alhola 2016, 49.) 

Toiminnot selvitetään tekemällä yrityksessä toimintoanalyysi. Ensisijaisesti ne luokitellaan toi-

mintokohtaisesti hierarkian tasoilla eri asteisiin, täten asettaen niihin myös toimintoihin kohdis-

tetut kustannukset. Sen avulla kohdistettuja toimintoja voidaan pitää yhdessä tasossa yhdistä-

mättä niitä toisiin tasoihin, tehden toimintoketjun ja siten toimintojen kartoittamisesta helpom-

paa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 149-150.) Sitten näitä kartoitettuja toimintoja aletaan tutkia 

toimintolaskennan viimeisessä vaiheessa eri termillä, nimittäin toisen asteen kustannusajureissa: 

toimintoajureissa. 

Toimintoajureilla kohdennetaan toiminnot osiin, jotka jaetaan käytön, ajan tai muun toiminto-

kohtaisen luvun pohjalta laskentakohteisiin, kuten tuotteisiin tai palveluihin. Tällä tarkoitetaan 

toimintokohtaisten suoritusten joko kappale, aika, raha tai pinta-ala tasolla erittelyä laskentakoh-

teisiin sitä mukaan, miten paljon kukin laskentakohde käyttää toimintoa saadakseen tuotteen tai 
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palvelun aikaiseksi. Erittelyssä on hyvä käyttää kysymysmuotoista lähestymistapaa, joilla kysytään 

toiminnon tarkoitus. Nämä kysymykset ovat ”Kuka tekee?”, ”Miten tekee?”, ”Mitä tekemistä käy-

tetään?”, ”Missä tekee?” ja ”Miten tekeminen rahoitetaan?”. Erittelemällä jok’ikinen toimin-

toajuri omiin laskentakohteisiinsa saadaan selville palvelun tai tuotteen todenmukainen kustan-

nus, miten paljon sen toteuttaminen edellyttää yrityksen resursseja. (Alhola 2016, 49-50; Vilkku-

maa 2005, 217-218.) 

Jotta toimintoajureita käyttäessään ei syntyisi kohtalokkaita virheitä loppulaskennassa, niistä on 

suotavaa eritellä toimintoajurit ja yksikkö- eli laskenta-ajurit. Se, mikä tekee yksikköajureista eri-

laisen, on niiden vaikutukset resurssienkulutukseen, sekä toimintojen suoritukseen. Yksikköajurit 

kertovat toimintojen yksittäisillä tekijöillä, kuinka paljon kunkin toiminnon eroteltujen toimeen-

panot maksavat toteuttaa. Kuvassa 4 on joitain esimerkkejä lukuisien toiminto -ja yksikköajurien 

joukosta. (Alhola 2016, 50.) 

 

Erittelemällä toiminto- ja yksikköajurit voidaan käyttää yksikköajuria ja sen erilaisia tarpeellisuuk-

sia. Tärkeimpänä ominaisuutena on kyky tarkastella saman toimintoryhmän toimintojen kustan-

nuseroja, jotka ovat samankaltaisia ja arvoisia keskenään, mutta kuitenkin luvuiltaan hyvinkin eri-

laisia. Lähestymällä toimintoa yksikköajurin suunnalta voidaan tulkita toiminto tasavertaisin lu-

vuin huolimatta niiden eroista. Esimerkiksi taksikyydityksen asiakkaiden kuljetusmatkat vaihtele-

vat keskenään, jolloin asiakkaiden lukumäärän käyttö toimintoajurina antaisi epäluotettavia tu-

loksia, sillä taksiyrityksen voitot riippuvat ajetuista kilometreistä. Tässä tapauksessa on järkeväm-

Kuva 4. Esimerkkejä ajureista. (Alhola 2016, 50.) 
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pää käyttää ajettua matkaa yksikköajurina eli kuinka monen kilometrin edestä asiakkaita on kul-

jetettu. Kaikkia asiakkaita kuljetetaan X kilometriä, ja tätä lukemaa voidaan käyttää toimintoaju-

rina. (Alhola 2016, 50-51.) 

Kun toimintoajurista eritellään yksikköajurit, yksittäisen tarkastelun lisäksi niiden eriarvoisuudet 

tulevat paremmin ilmi. Eivät esimerkiksi kahta työtuntia vaaditut asennukset nettoa yhtä paljon 

voittoa, mitä viisi minuuttia vaativat, ja näitä molempia asennuksia voidaan luokitella yhdeksi 

asiakaskäynniksi huolimatta niihin käytetyistä työtunneista. Tällöin pitkäkestoisemmat asennuk-

set ovat samanarvoisia mitä lyhytkestoisemmat, vaikkei niin saisi olla, kun tarkastellaan nimen-

omaan toimintolaskennallisesta näkökulmasta. (Alhola 2016, 51.) 

Kuitenkin on tyypillistä, että yrityksellä on niin monta suoritettavaa toimintoa, ettei niiden mää-

rittely erikseen jok’ikiseen yksittäiseen toimintokustannukseen ole järkevää, vaan ne voidaan yh-

distää toimintoaltaiksi: yhdistetyksi toiminnoksi. Tämä menetelmä tunnetaan paremmin 20/80-

sääntönä. Se tarjoaa yksinkertaisuutta pitäen samankaltaiset toiminnot yhdessä tai sulauttaa las-

kennan kannalta merkityksettömät toiminnot niihin, jolloin toimintolaskennan tuoma yksinker-

taistettu hyöty on suurempi kuin sen aiheuttama epätäsmällisyyden haitta. Mutta on syytä muis-

taa, ettei tämä ole validi ratkaisu, jos absoluuttinen täsmällisyys esimerkiksi seurannan aikana on 

välttämätöntä. Ei ole myöskään suotavaa yhdistää toimintoja, jotka ovat merkityksettömiä mui-

hin siihen ryhmään kuuluvien kesken. Erityisesti jos ne ovat resurssin käytöllään erilaisia, sillä ne 

aiheuttavat vaan hajontaan ja lukuihin muutosta. Kyseiset toiminnot tulee yhdistää vain merki-

tyksellisiin toimintoihin, joilla olisi painoarvoa lopullisessa toimintolaskennassa. (Alhola 2016, 51-

52; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 147.) 

2.5 Toimintolaskennan hyödyntäminen esimerkkitapauksessa 

Toimintolaskennan perusteiden jälkeen voidaan toteuttaa laskennat jakamalla ja kertomalla käy-

tettyjen resurssien osuuksia, toisin kuin perinteinen kustannuslaskenta, joka hyödyntää lisäyslas-

kentaa. (Alhola 2008, 23.) Seuraavassa esimerkkitapauksessa näkyy puisia käsitöitä tekevän mik-

royrityksen tuotteiden valmistuksen toteutuksesta ennustetuilla kustannusarviolla sekä toteutu-

neen tilausten lukumäärät valmistusmääränä. 
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Tuote   A B C Yht. 

       

Työaika/h   4,40 2,50 5,50 12,40 

Raaka-aineet/kpl/€   8,00 20,00 4,00 32,00 

Konetunnit/h   3,40 0,50 5,00 8,90 

Valmistusmäärä   150 400 100 650 

Yleiskustannukset:       

Toimitilat/€   2 000,00    

Koneiden käyttö/€   9 500,00    

Yhteensä   11 500,00    

       

Taulukko 1. Esimerkki yrityksen lukuja. 

Osa yrityksen omistajan kodin tiloista on otettu käyttöön yrityksen toimitiloina, josta syntynyt 

toimitilakustannus laskettiin erikseen. Työtä tehdään käsin, sekä käyttämällä samoja koneita 

kaikkien tuotteiden kesken. Niiden käytön huomattavat menot johtuvat koneiden vuokrauk-

sesta ja sähkön käytöstä. Kuljetuskustannukset sovitaan erikseen asiakkaiden kesken. Lisäksi yri-

tys tavoittelee jokaista käytettyä työtuntia kohden 12 euron voiton. 

Koska tuotteita tilattiin eri asiakasryhmiin eri määriä, tulisi tietää, mikä on jokaisen yksittäisen 

tuotteen myyntihinta. Niinpä näiden tietojen pohjalta tulisi selvittää jokaisen tuotteen kappale-

hinta, jotta jokainen asiakas maksaisi tasavertaisesti huolimatta tilauksensa koosta tai laadusta. 

Jotta konetuntien tuntikohtaiset kustannukset tiedetään, tulee laskea kaikki konetunnit yhteen 

kertomalla valmistettujen tuotteiden määrä käytetyillä konetunneilla, jotka sitten summataan yh-

teen muiden tuotteiden kesken. Tällä lukemalla jaetaan kaikki koneiden käyttämisestä koituneet 

kulut antaen tuntikohtaisen konetuntikustannuksen euroissa. Myös toimitilan käyttötuntikustan-

nukset lasketaan samalla menetelmällä käyttämällä työaikoja sekä toimitilan kustannuksia.        

(Alhoha 2008, 23.) 

Alla on pohjustavia lukuja lopulliseen hinnoitteluun: 

Tuote   A B C Yht. 

       

Työaika/yht.   660,00 1000,00 550,00 2210,00 

Konetunnit/yht.   510,00 200,00 500,00 1210,00 

Yleiskustannukset:       

Toimitilan käyttötunnin hinta/€          0,90 €     

Konetunnin hinta/€          7,85 €     

       

Taulukko 2. Alustavia lukuja laskentaan. 
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Edellisen taulukon konetuntikustannus kerrotaan tuotekohtaisesti käytetyillä konetunneilla. 

Myös toimitilojen käyttötunnit kerrotaan tuotekohtaisesti työajan kanssa. Tähän lisätään tuote-

kohtaiset työajat kerrottuna 12 eurolla ilmaisten tavoitevoiton lukeman sekä raaka-aineiden me-

not antaen lopullisen summan, miten paljon kustakin tuotteesta tulisi pyytää. 

Tuote   A B C 

      

Tavoitevoitto/kpl/€       52,80 €    30,00 €     66,00 €  

Raaka-aineet/kpl/€         8,00 €    20,00 €       4,00 €  

Konetunnit/kpl/€       26,69 €      3,93 €     39,26 €  

Toimitilat/kpl/€         3,98 €      2,26 €       4,98 €  

Yhteensä       91,48 €    56,19 €   114,23 €  

      
Taulukko 3. Toteutettu toimintolaskenta. 

Jotta yritys saavuttaisi tavoitevoittonsa, sen tulisi pyytää tuotteesta A 91,48 euroa, tuotteesta B 

56,19 euroa ja tuotteesta C 114,23 euroa. 

Toimintolaskennan ansiosta pystyttiin selvittämään, miten suuria ovat jokaisen tuotteen kone-

tuntien, toimitilojen sekä toimituskulujen osuudet hyödyntämällä niissä käytettyjä tunnuslukuja. 

Esimerkiksi tuotteen B raaka-aineiden kustannukset eivät loppupeleissä olekaan kallista kustan-

nuksiin nähden, kun esimerkiksi tuotteen C:n konetuntien kustannukset ovat monikerroin suu-

remmat mitä raaka-ainekustannukset! Ellei toimintolaskentaa olisi toteutettu, näitä yllättäviä 

tuotekohtaisia menoeriä ei olisi tullut ilmi, eikä yritys olisi kyennyt pyytämään asiakkailtaan oi-

kean suuruisia laskuja valmistetuista tuotteistaan. (Alhola 2008, 22-23.) 

Tätä samaa laskentatapaa hyödynnetään aina samalla tavalla tapauskohtaisesti, mitä tunnuslu-

kuja tutkitaan tai miten niitä kerätään, olkoon kyseessä vaikka autonrenkaita valmistava tai ko-

dinhoitopalvelua tarjoava yritys. Idea toimintolaskennan toteutuksesta säilyy samana: käyttä-

mällä valittuja tunnuslukuja pystytään tuomaan ilmi menoerien suuruudet yrityksen toiminnasta. 

Näin tarjotaan mahdollisuus tehdä yrityksen toimintaa kehittäviä päätöksiä. Näitä tunnuslukuja 

etsitään tapauskohtaisesti erilaisin keinoin, kuten raporttien tutkimisella tuotannossa, ajanseu-

rantalomakkeilla palveluyrityksissä tai vaikkapa perehtymällä ostotilauksiin. Ei ole olemassa yhtä 

oikeaa tapaa selvittää toimintolaskentaan tarvittavia lukuja tai tilastoja. 
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3 Iisalmen kaupunginkirjasto 

Tässä luvussa tuodaan ilmi Iisalmen kaupunginkirjaston historiaa, sen taustoja ja nykyistä toimin-

taa. Sen lisäksi kerrotaan, millainen on Iisalmen kaupunginkirjaston henkilökunta, mitkä ovat hei-

dän työtehtävänsä ja työaikansa. 

3.1 Historia ja nykyinen toiminta 

Iisalmen kaupunginkirjasto aloitti toimintansa jo vuonna 1858 Paavo Tikkasen toimesta, mutta 

siihen aikaan se ei ollut läheskään yhtä suuri tai samoja toimintoja tarjoava, mitä se nykyisin tun-

netaan. Aikaisemmin kirjasto oli vapaaehtoisvoimin toimiva pieni kirjasto Iisalmen kauppalassa, 

joka rahoitti kirjojaan tarjoamalla iltahuveja. Tällä paikalla kirjasto piti toimitilojaan vuoteen 1878 

saakka, jolloin kirjastonhoitajan O. J. Braxenin toimesta kirjasto siirtyi kansakoululle, mutta vasta 

vuonna 1911 kirjastoa alettiin kutsumaan kansakirjastoksi. (Tšokkinen 1996, 368.) 

Ensimmäisen muuton jälkeen siirryttiin 44 vuotta eteenpäin vuoteen 1922, jolloin kirjasto sai pui-

sesta ns. virastojentalosta uuden kodin Savon- ja Otavankadun kulmassa, jossa kirjasto toimi pe-

räti vuoteen 1989 saakka. Tämän ajanjakson aikana kirjasto koki useita erilaisia asioita. Esimer-

kiksi vuoden 1932 tilalaajennuksen jälkeen pahaenteisen talvisodan aikaan iskeytyi pommi, joka 

tuhosi vahtimestarin asunnon. Iskun seurauksesta kirjaston toiminta lakkautettiin talvisodan 

ajaksi. (Tšokkinen 1996, 368-369.) 

Nykyään vuodesta 1989 lähtien (Luttinen 2006, 458.)  Iisalmen kaupunginkirjasto on ollut osana 

samaan aikaan valmistunutta Iisalmen kulttuurikeskusta sekä Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoa, 

jotka tarjoavat aineistojaan muiden kirjastojen kesken veloituksetta. Seutuun kuuluvat Iisalmen 

lisäksi Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Tervo, Vesanto sekä Vieremä. (Ylä-Sa-

von kirjastoverkko Rutakko 2018.) Itse Iisalmen kaupunginkirjasto tarjoaa monipuolisia kirjasto-

palveluita tarjoten kaikille asiakkailleen yli 140 000 aineiston suuruisen kokoelman, joka koostuu 

yli 119 000 kirjasta, 5 100 nuotista ja partituurista, 14 700 musiikkiäänitteestä, 4 100 DVD, ja BLU-

ray -levystä sekä yli 2 000 muusta kokoelmaan kuuluvasta aineistosta. (Suomen yleisten kirjasto-

jen tilastot 2017.) Nämä kaikki kirjastoauton avustuksella ovat vapaasti asiakkaiden käytettävissä 

veloituksetta niin pitkään, kun Iisalmen kaupunginkirjaston käyttöehtoja noudatetaan. 
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Kokoelman lisäksi tarjontaan kuuluu vapaata oleskelutilaa niin itselleen että ystävilleen, vapaa-

ajan viettoa tarjoamalla lautapelejä, tietokoneita ja videopelejä, yksityistilaa ajanvarauksella sekä 

kopiointimahdollisuutta pientä maksua vastaan. Näiden lisäksi kirjasto järjestää erilaisia tapahtu-

mia, tekee yhteistyötä erilaisten järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sekä palvelee erityisasi-

akkaita. Lapsille ja aikuisille tarjotaan vapaapääsyä kirjastovierailuihin ja perheen pienemmille vii-

koittaisia satutuokioita. Opinnäytetyön kansikuva on kuva Iisalmen kaupunginkirjastosta, joka 

löytyy kirjaston omilta Flickr-kuvapankista. (Iisalmi 2018.) 

3.2 Henkilökunta ja heidän työtehtävänsä 

Iisalmen kaupunginkirjaston henkilökunta koostuu kuudestatoista työntekijästä. Tähän sisältyy 

kuusi kirjastovirkailijaa, seitsemän kirjastonhoitajaa, joista kaksi ovat kirjastonhoitajaa kirjastoau-

tolla, yksi kirjastoapulainen, kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö sekä vastaava kirjastonhoitaja. 

(Iisalmen kaupunginkirjasto 2018.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Iisalmen kaupunginkirjaston henkilökunta. 

Henkilökunnasta on vastuussa vastaava kirjastonhoitaja, jonka toimenkuvaan kaikkien 

kirjastonhoitajien ja kirjastovirkailijoiden perustehtävien lisäksi kuuluu henkilökunnan 

ohjaaminen ja tiedottaminen. Hänestä puolestaan vastaa kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, 
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jonka vastuuseen kuuluu koko Iisalmen kulttuurikeskuksen toiminnat. Näiden 

kirjastotyöntekijöiden viikoittainen liukuva työaika on 36 tuntia 45 minuuttia. Kaikkien 

kirjastovirkailijoiden ja kirjastohoitajien tehtäviin kuuluu samat perustehtävät, jotka ovat: 

- Asiakaspalvelu sekä tietopalvelu 

- Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus, kirjastovierailijoiden suunnittelu ja toteutus 

- Kokoelmanhoidolliset tehtävät 

- Verkkokirjastotyö 

- Harjoittelijoiden sekä määräaikaisten työntekijöiden perehdyttäminen 

- Toimintojen ja palveluiden kehittäminen 

- Tapahtumatuotanto 

- Seutuyhteistyö 

Liukuvan työajan luonteen vuoksi työntekijöiden aamuliukumatyöajat ovat kello 7-9:30 ja 

iltaliukumat kello 15-18. Työntekijöiden on oltava paikalla viimeistään kello 9:30, josta he saavat 

poistua aikaisintaan kello 15. Päivittäinen ruokatauko ei sisälly työaikaan, ja ruokailu tulee 

toteuttaa kello 10:30-15 välisenä aikana. Mutta poikkeus tapauksissa, kuten yksin 

asiakaspalvelussa yli kuuden tunnin ajan sekä kirjastoautossa työskennessä ruokatauko lasketaan 

työaikaan. (Liite 1, 2-3.) 

Kirjastotyöntekijät ovat oikeutettu saapumaan töihin jo kello 7 ja poistumaan kello 18, täten he 

kerryttävät plussatunteja saldoonsa. Tätä saldoa saa olla enimmillään 30 tuntia, jonka yli ei enää 

kerry työtunteja ja vähintään miinus 6 tuntia. Tällöin niistä keskustellaan esimiehen kanssa, ja 

miinus tunnit voidaan vähentää työntekijän palkasta. (Liite 1, 2-3.) 

Ollessani viisi kuukautta työharjoittelijana pääsin tekemään työntekijöiden työtehtäviin kuuluvia 

tehtäviä henkilökohtaisesti. Itse asiakaspalvelu ja tietopalvelu ovat osa työvuorottaista 

palvelutiskillä toimimista maanantaista lauantaihin. Työvuorolla on aina kolme työntekijää 

kerralla kolmessa eri vuorossa kello 10 aamusta kello 19 iltaan maanantaista torstaihin,  

perjantaisin kello 17 ja lauantaisin kello 15 saakka. Tähän vuoroon sisältyy asiakaspalvelua, 

aineistojen lainaamista ja palauttamista sekä muuta kirjastoalaan kuuluvaa palvelutyötä, kuten 

kirjastokorttien tekemistä tai tiedonhakua. Mutta lauantaisin kirjastolla on vain kolme 

työntekijää, jotka ovat paikalla koko työajan kello 9:30 kello 15 saakka, ja he toimivat 

palvelutiskillä kello kymmenestä kello 15 saakka. (Liite 1, 2-3.) 
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Näiden vuorojen ulkopuolella henkilökunta ylläpitää kokoelman vastuualuettaan hyllyttämällä 

palautettua aineistoa oikeisiin paikkoihin oikeisiin sektoreihin. Sektoreihin kuuluvat lasten- ja 

nuortenosasto, aikuisosasto, musiikkiosasto sekä varastotilat kellarikerroksessa. Jokaisessa 

sektorissa löytyy erikseen kaunokirjallisuudet, nuotit ja partituurit, elokuvat, opetusvideot, 

musiikkiäännitteet sekä muut kokoelmaan kuuluvat aineistot. Hyllyttämisen lisäksi henkilökunta 

ylläpitää kirjaston järjestystä ja kunnossapitoa huoltamalla tai poistamalla huonoksi menneitä 

aineistoja, pitämällä hyllyjä siistinä sekä ajoittaisella kevyellä tilojen järjestämisellä. Myös 

asiakkaiden touhuihin puututaan, jos he esimerkiksi aiheuttavat melua, sotkevat paikkoja tai 

käyttäytyvät epäsivistömättömästi; onhan kirjasto julkista tilaa. Tällöin asiakkaita huomautetaan, 

ja mikäli he eivät ala käyttäytyä fiksusti, heitä pyydetään poistumaan, ja harvinaisissa 

ääritapauksissa kutsutaan vartijat. 

Henkilökunnan edellä mainittujen työtehtävien lisäksi he ovat vastuussa henkilökohtaisista 

erityistyötehtävistään, joista sovitaan erikseen työnantajan kanssa. Nämä voivat olla 

kaukolainojen toteuttamista, työvuorolistojen päivittämistä, luettelointia, useita eri hankkeita, 

asiakkaiden laskuttamista sekä kotipalvelun toteuttamista. 
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4 Toimintolaskennan toteutus 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön empiirinen vaihe eli se, mitä opinnäytetyössä tehtiin toi-

meksiantajalle. Tähän kuuluvat tavoitteet, ensisijaiset työvaiheet, viimeistelyt sekä tulosten esit-

täminen toimeksiantajalle kehityskeskustelun yhteydessä.  

4.1 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Iisalmen kaupunginkirjaston henkilökunnan työaikaa, mitä 

kaikkea heidän työaikansa pitää sisällään ja miten suurina määrinä. Tutkimuksen jälkeen pidettiin 

kehityskeskustelu henkilökunnan kesken. 

Opinnäytetyössä käytetään henkilökohtaisten palkkojen salassapitovelvollisuuksien seurauksena 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaista kirjastotyöntekijän kuukausi-

palkkaa ilman lisiä. Kuukausipalkka lokakuun 2017 jälkeen vuonna 2018 oli 2.042 euroa ilman yk-

sittäisiä palkankorotuksia. Kyseinen palkka on maanlaajuinen, jonka käyttäminen opinnäyte-

työssä laskennallisena pohjana ei edellytä lupia tai riko salassapitovelvollisuuksia. (KVTES, 2017.) 

Jotta palkan voisi jakaa toiminnoille, henkilökunnan työaikaa seurattiin kymmenen päivää puolen 

tunnin tarkkuudella ajanseurantalomakkeella, jonka kahdeksan työntekijää täytti. Mitä useampi 

työntekijä osallistuu ajanseurantaan, sitä tarkempaa ja tasaisemmin jakautuvaa tietoa tulee sel-

ville. Seuranta tapahtui valmiiksi eritetyllä ajanseurantalomakkeella, jota henkilökunta täytti ano-

nyymisti tai peitenimin turvatakseen henkilöllisyytensä. 

Seurattavan henkilökunnan ammattinimikkeet ovat kirjastovirkailija sekä kirjastohoitaja. Heidän 

työtehtäviinsä kuuluu asiakaspalvelua, aineistokeskeistä työtä kuten aineistojen uusimista ja ti-

laamista sekä muita kirjastoalan tehtäviä järjestelytehtävistä tapahtumien järjestämiseen. Näitä 

kaikkia työtehtäviä seurataan henkilökohtaisesti, miten paljon kutakin työtehtävää keskimäärin 

toteutetaan työviikkojen aikana. 

Itse aineistojen analysointi tapahtuu Alhola K. kirjoittaman Toimintolaskenta (2016) kirjan opas-

taman ohjeiden mukaisesti. Työajanseurannalla saatiin selville, kuinka kauan työaikaa kului mi-

hinkin toimintoon. Tämän jälkeen minuutit muutettiin prosenteiksi. Näiden prosenttien avulla 

laskettiin kunkin toiminnon henkilöstökustannukset. 



17 

Toteutetun ajanseurannan sekä analysoinnin jälkeen henkilökuntaa kuultiin liittyen ajanseuran-

nan tuloksiin. Tavoitteena oli saada kehitysideoita, miten organisaation toimintaa voisi kehittää 

kustannustehokkaammaksi. Tämä tapahtui viikoittaisen henkilöstökokouksen yhteydessä itse toi-

meksiantajan ollen paikalla. 

Tämän jälkeen toimeksiantaja sai kuulla henkilökuntansa ajatukset kirjaston toiminnasta, mitkä 

siellä toimivat ja mitkä ei. Hänen antamansa lausunto toimii lopullisena palautteena toimintolas-

kennasta ja kehityskeskustelusta, toivatko ne ilmi hänelle tarpeellisia tietoja tahi seikkoja, joihin 

hän voisi itse vaikuttaa. Minä tutkijana ilmaisen omia mielipiteitäni asioista, jotka tulevat maini-

tuksi pohdinta osiossa, miten kutakin seikkaa kirjastontoiminnasta voisi kehittää tai muuttaa tu-

levaisuuden kannalta parempaan suuntaan. Onhan kyseessä valtion varoilla toimiva organisaatio, 

joka toimii meidän kaikkien maksavien verovarojen turvin, joten tämän toiminta vaikuttaa epä-

suorasti meihin kaikkiin. 

4.2 Työajanseurannan toteutus 

Entisenä työharjoittelijana Iisalmen kaupunginkirjastolla pystyin omien kokemuksieni pohjalta 

laatimaan listausta kirjaston henkilökunnan työtehtävistä. Siihen pyysin lisäavuksi toimeksianta-

jaltani listaa kirjastonhoitajien ja kirjastovirkailijoiden perustyötehtävistä. Nämä, sekä kaikki muut 

työtehtävät ovat listattuna kohdassa ”3.2 Henkilökunta ja heidän työtehtävänsä”. 

Toteutin ajanseurannan edellä mainittujen työtehtävien sekä henkilökohtaisten kokemuksieni 

pohjalta. Koska jokaisella työntekijällä näiden työtehtävien lisäksi on omia henkilökohtaisia vas-

tuutöitä, lisäsin listaan erikseen tyhjän kohdan, johon kukin työntekijä kirjoittaa oman työtehtä-

vänsä muiden työtehtävien lisäksi. Työntekijät saivat itse päättää, täyttävätkö he lomakkeen säh-

köisesti tai tulostetulta pohjalta. Työajanseuranta kesti kymmenen päivää, joten lomakkeessa oli 

yhtä monta pystysuoraa riviä. Käytin lomakkeessa värejä helpottaakseen lomakkeen tulkintaa 

sekä täyttöä. Saatuani pohjan valmiiksi, välitin sen toimeksiantajalleni sekä ohjaavalle opettajal-

leni hyväksyttäväksi. He molemmat hyväksyivät seurantalomakkeen, joten työajanseuranta alkoi! 

Taulukossa 4 on hyväksytty ajanseurantalomakkeen pohja: 



18 

 

Taulukko 4. Ajanseurantalomakkeen ensimmäinen versio. 

Mutta heti ensimmäisenä ajanseurannan päivänä eräs työntekijä kritisoi lomakkeen toimintojen 

ja alatoimintojen nimiä, alatoimintojen jakautumista sekä vastuutöille varatun rivien niukkuutta, 

joka ei olisi millään riittänyt kaikille erityistehtäville. Niinpä tein muutoksia lomakkeeseen hänen 

palautteensa pohjalta pyytämällä selvennystä toimeksiantajaltani, ja välitin heille päivitetyn ver-

sion: 
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Taulukko 5. Ajanseurantalomakkeen päivitetty versio. 

Henkilökunta täytti päivitettyä työajanseurantalomaketta kymmenen päivää eri viikonpäivinä, 

mutta sain silti peräti kahdeksalta työntekijältä eli puolelta työntekijältä täytetyt ajanseurantalo-

makkeet sähköisesti sähköpostiosoitteeseeni joko Excelillä täytettynä tai paperisena, mutta skan-

nattuna. Henkilökunta tulkitsi puolentunnin tarkkuuden hieman eri tavalla mitä suunnittelin, 

mutta se ei haitannut täydentämistä ollenkaan. Korjasin heidän syöttämät luvut asianmukaiseen 

lukumuotoon, tuoden lopulliset tunnit oikein esille. Kiitos näiden lomakkeiden, pystyin siirtymään 

mielenkiintoisempaan vaiheeseen: tulosten analysointiin. 
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4.3 Työajanseurannan tulosten analysointi 

Muunnettuani jokaisen paperisesti täytetyn työajanseurantalomakkeen Excel -muotoon, siirsin 

ne yhteen Excel -tiedostoon, ja laskin jokaisen lomakkeen työtunnit yhteen jokaiseen sarakkee-

seen. Näistä muodostui kymmeneltä päivältä käytetyt tunnit jokaista toimintoa kohden, sekä 

kaikki työtunnit kymmeneltä päivältä. Koska henkilökunta käyttää liukuvaa työaikaa, kaikki eivät 

työskennelleet yhtä paljon täyttäessään ajanseurantalomakkeitaan. Taulukko 6 on yksi täytetyistä 

lomakkeista, jonka luvut olin laskenut yhteen. 

 

Taulukko 6. Täytetty ja laskettu ajanseurantalomake. 
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Laskin kaikki lomakkeet yllä olevan esimerkin mukaisesti, ja tiedot siirsin erikseen omaan Excel -

taulukkoon. Koska jokainen työntekijä täytti erikoistoimintojaan, erittelin nämä toiminnot omiin 

kappaleisiinsa ja riveihinsä. Sitten laskin niistä kertyneet tunnit yhteen kaikkien muiden työnteki-

jöiden lomakkeiden kanssa. Kahdeksan työntekijän kymmenen työpäivän työaika oli yhteensä 588 

tuntia 45 minuuttia. Tämä lukema toimii jakajana työtehtävien osuuksien laskennassa alla olevan 

kaavan mukaisesti: 

(alatoiminto) / 588,75 * 100% = (alatoiminnon osuus-%) 

Laskettuani kaikki työtunnit yhteen kaikissa alatoiminnoissa, laskin niiden osuudet edellä olevan 

kaavan mukaisesti esittäen prosentuaalisen osuuden kolmen desibelin tarkkuudella. Koska lo-

make 4 ei sisältänyt erikoistoimintoja lainkaan, se ei tarjonnut mitään lopulliseen laskentaan, tä-

ten vaikuttaen erikoistoimintojen osuuteen. Tulokseksi syntyi monimutkainen laskentataulukko: 

 

Taulukko 7. Työajanseurantalomakkeiden laskemista. 

Kyseinen taulukko on ehkä hieman liian hankalasti tulkittavaa materiaalia. Mutta muunsin sen 

lukukelpoiseen muotoon, ettei tarvitse olla rakettitieteilijä ymmärtääkseen sitä. Samalla laskin 
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kuukauden kulut työntekijää kohden käyttämällä Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus eli 

KVTES mukaista kirjastotyöntekijän kuukauden palkkaa ilman lisää, joka vuonna 2018 oli 2.042 

euroa. Tämän lisäksi laskin Iisalmen kaupunginkirjaston vuoden 2017 henkilöstökulut tilastojen 

mukaan, joka 14.08 palkalliselta työntekijältä oli peräti 629.005 euroa. Sijoitettuani mainitut sum-

mat, sain tulokseksi mielenkiintoisia lukuja, jotka järjestin ja siistin lukukelpoiseen muotoon: 

 

Taulukko 8. Toteutetun työajanseurannan tulokset. 
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Analysoinnista ilmeni, että peräti 21,699 prosenttia työntekijöiden keskimääräisestä työajasta 

menee lainaamiseen ja palautukseen aiheuttaen vuodessa jopa 136.485,59 euron kokoisen me-

noerän. 

Nyt kun nämä luvut ovat tulleet esille, näitä on helpompi lähteä pohtimaan ja selvittämään, voiko 

niihin vaikuttaa tekemällä erilaisia päätöksiä. Niinpä entisenä työharjoittelijana ja keltanokkana 

toiminnallisessa ajattelussa aion keskustella ja suunnitella toimeksiantajan kanssa erilaisia keinoja 

herättää henkilökunnan mielikuvitus kehittää kirjaston toimintaa tulevassa henkilöstökokouk-

sessa. 

4.4 Kehityskeskustelun suunnittelu 

Piakkoin tulosten analysoinnin jälkeen menin kirjastoon paikan päälle ja keskustelin toimeksian-

tajani kanssa analysoiduista tuloksista ja tulevasta. Hänen kanssaan ilmeni, että työajanseuranta 

onnistui vahvistamaan asiakaspalveluiden osuuden kirjastotyöntekijän arvioidusta työajasta, joka 

on kolmasosa koko työajasta. Tämän lisäksi työajanseuranta toi ilmi aineistojen hyllyttämiseen 

menevän lukeman, joka osoittautui huomattavan suureksi koko työajasta. Kyseessä on sangen 

yksinkertainen toimenpide, eikä se edes kuulu asiakaspalveluun. Tätä on ehdottomasti tuotava 

julki, mistä tämä voisi johtua. 

Nämä olivat työajanseurannan onnistuneita seikkoja, mutta mikään ei ole täydellinen, kuten to-

teutettu työajanseuranta. Siinä ilmeni heikkouksia, jotka vaikuttivat työajanseurannan täsmälli-

syyteen, kuten puutteellista tai epätarkkaa nimikkeiden käyttöä. Nämä seikat tekivät siitä enem-

män tai vähemmän luotettavamman vaikuttaen sen merkitykseen, mutta sentään tärkeimmät te-

kijät ja suuntaa-antavat tulokset tulivat julki enemmän kuin hyvin, ettei koko työ mennyt täysin 

metsään. 

Työajanseurannan palautteiden ohella keskustelimme keinoja herättää työntekijöiden sanaista 

arkkuaan tulevassa henkilökokouksessa. Itse toimeksiantaja kehotti kysymään työntekijöiden nä-

kemystä toimintojen osuuksiin, olisiko heillä omia näkemyksiä, mitkä toimivat ja mitkä eivät. Kä-

visin kaikkia suuremman osan seikoista läpi, erityisesti nollille jääneestä ”seutuyhteistyöstä”, mi-

ten niin pääsi käymään, vaikka sen kuuluisi olla osa heidän perustehtäviään. Pyydän työntekijöitä 

kertomaan, mitkä asiat ja toimintatavat ärsyttävät heitä kirjastossa, joihin kirjasto voisi vaikuttaa. 

Pienilläkin seikoilla voi olla suurikin vaikutus, niin tämän asian kokeileminen on hyvä pistää testiin. 
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4.5 Kehityskeskustelun toteutus ja sen tuomat kehittämisajatukset 

Valmistauduin tulevaan 45 minuutin henkilöstökokoukseen tulostamalla kaikille kokoukseen osal-

listuneille kopiot ajanseurannan tuloksista. Kokoukseen osallistui yhteensä 14 henkilöä; 12 työn-

tekijää, toimeksiantaja sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö. Heidän olemassaolo tuotti pai-

netta, miten tulen esittämään tulokset ja saamaan aikaiseksi keskusteluita, mutta se meni lopulta 

enemmän kuin hyvin. 

Alkujaan esittelin itseni kaikille, kun heidän seurassaan oli uusia kasvoja. Esittelyn jälkeen aloin 

selostaa ajanseurannan tuloksia tapauskohtaisesti, mitä kaikkea seurannasta tuli ilmi. Tähän he 

lisäsivät omia näkemyksiään ja selittivät, miksi kukin kohta oli niin kuin oli, kuten nollille jäänyt 

seutuyhteistyö huolimatta kuulumisesta perustehtäviin. 

Tyypillisemmäksi ongelmaksi ilmeni töiden tapahtumien päällekkäin, eli jonkin työn aikana tehtiin 

ohi mennen jotakin muuta, kuten aineistojen hyllyttämisen aikana asiakas tulee kysymään, mitä 

ikinä tuleekaan mieleen, jolloin hyllyttämisen aikana tapahtuu asiakaspalvelua. Tällöin työaikaa 

oli suorastaan mahdotonta eritellä minuutin tarkoin oikeisiin työtehtäviin, muttei täysin tarkkaa 

työaikaa voikaan toteuttaa: tämäkin oli suuntaa antavaa ajanseuranta. 

Toiseksi virheeksi osoittautui liian vähäiset tai epätarkat alatoimintojen määrittelyt. Henkilökunta 

kertoi, etteivät he ajanseurannan aikana tienneet kaikkia alatoimintoja. He eivät esimerkiksi ym-

märtäneet, miten seutuyhteistyö määrittyi, ja mitkä työtehtävät määritellään seutuyhteistyöhön. 

Toimeksiantajan mukaan seutuyhteistyöhön määrittyy työtehtävät, joiden aikana tehdään Ruta-

kon seutuun kuuluvien kirjastojen kanssa yhteistyötä. Esimerkiksi muilta kirjastoilta tulleiden kir-

jojen vastaanottaminen ja palauttaminen määritellään seutuyhteistyöhön. He olettivat erityisten 

seutuyhteistöiden kuuluvan tähän kategoriaan, jotka tapahtuvat yllättävän harvoin, eivätkä ne 

sattuneet osumaan ajanseuranta viikkojen kohdalle. 

Myös opetustöiden niukkuus johtuu juuri tästä syystä: niitä tapahtuu niin harvoin, etteivät nekään 

osuneet ajanseurannan kohdalle. Henkilökunta kertoi, että heillä olisi ollut pitkä koulutusjakso 

luvassa, ja vain muutaman viikon päästä ajanseurannasta. Jotta tämäkin ajanjakso olisi saatu tu-

losten joukkoon, ajanseurannan olisi pitänyt jatkua pitemmän aikaa. Tätä tietoa on hyvä hyödyn-

tää mahdollisiin jatkotutkimuksiin. 

Mutta lopuksi itse kehityskeskustelut ja vapaamuotoinen porina kirjaston toiminnasta ja sen ke-

hittämisestä.  
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Aluksi kysyin suoraan, onko joitain asioita, mitä kirjastossa voisi kehittää. Tähän ei herännyt juuri 

ollenkaan vastakaikua: vain yksi vitsaileva kommentti, mutta se herätti työntekijät aktiivisem-

maksi. Silloin päätin käyttää valttikorttini, ja kysyä, mitkä asiat ärsyttävät heitä kirjaston toimin-

tatavoissa. Tästä syntyi naurua ja huumoria tilanteeseen, mutta sitä kautta syttyi laajamittainen 

keskustelu koko kirjaston toiminnasta. Silloin alkoi aktiivinen keskustelu koko henkilöstön kesken, 

johon heitin löylyä esittämällä ajoitettuja kysymyksiä samalla keräten ylös ohi menneitä kehitys-

keinoja. Tämä jatkui koko loppuajan, mitä minulle oli varattu. 

Kehityskeinoja ja mielenkiintoisia faktoja syntyi yhteensä viisi kappaletta, jotka olivat: 

• ”Tänään palautetut” hyllyn olisi hyvä olla suurempi. 

• ”Omilla työpanoksillaan voi vaikuttaa muiden työtaakkaan ja tehtäviin.” 

• Kokouksien teemoja voisi tiivistää, täten tehden niistä lyhyempiä. 

• Asiakaspalvelutiskin takana oleva pienvarastotila on liian pieni ja epäergonominen käsi-

telläkseen muiden kirjaston kuljetuslaatikoita. Tätä tulisi muuttaa. 

• Itsepalvelutiskin täyttökärryssä voisi olla ohjeita, kuinka asiakkaiden tulisi laittaa siihen 

aineistonsa, tai kärryä voisi vaihtaa. 

Minun roolini oli saada henkilökunta avaamaan sanaiset arkkunsa, ja jatkosta päättää toimeksi-

antaja, toteutetaanko näitä vai ei. Eli kaiken tämän jälkeen, toimeksiannon sopimisen, ajanseu-

rannan toteutuksen ja sen analysoinnin, tulosten esittämisen ja kokouksen vetämisen jälkeen tä-

män kaiken pystyy tiivistämään kahteen sanaan: tehtävä suoritettu. 
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5 Pohdinta 

Siitä hetkestä lähtien, kun sain työharjoittelussa Iisalmen kaupunginkirjastossa kielteisen vastauk-

sen minkäänlaiseen palkanmaksuun, joka johtui varojen puutteesta, minulle heräsi uteliaisuus, 

mistä tämä johtuu. Miksei työharjoittelijoille voisi maksaa edes ateriakorvausta? Se tuntui mi-

nusta oudolta, ettei kirjastolla ole tarjota edes ruokarahoja, vaan työharjoittelijan on maksettava 

itse kaikki, vaikka hän tarjoaa henkilökohtaista työpanostaan kirjastolle ilmaiseksi. Silloin minulla 

välähti: miksen tekisi opinnäytetyötä Iisalmen kaupunginkirjastolle? Toimintaympäristö ja tavat 

tulivat minulle tutuksi viiden kuukauden työharjoittelun aikana, tutustuin henkilökuntaan ja tahto 

edesauttaa valtion rahoittamaa toimintaa kannustivat minua valitsemaan kyseisen tehtävän. 

Niinpä päätin ottaa tämän puheeksi sen hetkiselle työnohjaajalleni, ja kuinka kävikään: hänen 

mielestä ajatus on mielenkiintoinen, ja siitä sitten lähti opinnäytetyöni rattaat pyörimään. 

Alun perin minulla oli erilaisia suunnitelmia opinnäytetyöni eteen, mitä tarkalleen tekisin. Ajatte-

lin tutkivani menoeriä ja kustannuksia yleisellä tasolla, kun silmiini ja mieleeni karahtivat jotkin 

epäkohdat, joista syntyy turhia kuluja kirjastolle. Mutta olisin haukannut liian suuren palan, josta 

olisi syntynyt liian suuri työmäärä yksittäiselle opinnäytetyölle. Eikä toisen burnoutin kokeminen 

olisi ollut mitenkään hauskaa, joka olisi syntynyt liian suuren työtaakan seuraamuksesta. Niinpä 

meninkin opinnäytetyöllä, jossa tutkin kirjaston henkilökunnan työaikaa käyttäen apunani ajan-

seurantaa sekä osittaista toimintolaskentaa. 

Alkujaan teoriaosuuden tekeminen tuntui aivan mahdottomalta ja turhauttavalta työvaiheelta, 

josta en nähnyt mitään toivoa saada sitä ajoissa valmiiksi. Syvennyin kirjoihin yrittääkseen saada 

edes jotakin aikaiseksi, mutten ymmärtänyt, miksi minun tulisi kirjoittaa niin tarkkaan ja yksityis-

kohtaisesti jok’ikisen asian, joka on mitenkään yhteydessä toimintolaskentaan, saati ymmärtänyt, 

miten sitä tulisi työstää. Siitä syntyi paineita ja stressiä, mutta onneksi ohjaava opettajani osasi 

opastaa minut alkuun. Tämän lisäksi hän selvensi, miksi se tulee olla niin yksityiskohtainen. Taju-

sin tämän itsekin, etten voi olettaa, miten paljon lukija ennakkoon tietää asiasta ennen opinnäy-

tetyöhön syventymistä. Hän voi olla vaikkapa täysin tietämätön, mikä on resurssin määritelmä. 

Siksipä teoriaosuuden tulee olla tarkka ja selkeä, jotta kuka tahansa lukija ymmärtäisi toiminto-

laskentaa, miten ja miksi sitä käytetään. Silloin työstäminen sujui lukemisen yhteydessä, ja sain 

teoriaosuuden valmiiksi. 
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Vaikka opinnäytetyöni ajanseuranta, hyödyntämäni resurssiajurit sekä kustannukset rajoittuivat 

henkilöstömenoon ja heidän työaikaansa, ne riittivät antamaan pohjustavaa tietoa kirjaston työ-

ajan käytöstä, miten paljon kukin toiminto vie heidän arvokasta resurssiaan: työaikaa. Tekemäni 

työ toimii myös mahdollisena pohjana tulevaisuuden kannalta jollekulle toiselle opiskelijalle, joka 

tekisi jatkotutkimuksen käyttämällä minun opinnäytetyötäni pohjana. Ei sitä kuitenkaan ikinä 

tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan tai millaisia ajatuksia muut ihmiset saavat tekemästäni työs-

täni; satavarmasti se on pitkästyttävää lukemista suurimmalle osalle, muttei kaikkia voi miten-

kään miellyttää. 

Mutta myönnän, etten varannut ajanseurantaan tarpeeksi aikaa tai edes ehtinyt, saati vaivautu-

nut koeajamaan sitä ennen kunnon toimeenpanoa. Rehellisesti sanottuna nämä virheet johtuivat 

työn siirtämisestä liian myöhäiseksi. Niiden seurauksena ajanseurannasta ja sen lomakkeesta il-

meni useita, mutta onneksi lieviä ongelmia: alatoimintojen väärin tulkintaa, puutteellisia alatoi-

mintoja sekä epätarkkoja tuloksia työajan jakautumisesta. Nämäkin ongelmat olisivat olleet eh-

käistävissä asianmukaisten alatoimintojen nimeämisellä, henkilökunnan palautteella ja mielipi-

teillä sekä toteuttamalla ajanseuranta aikaisemmin varaamalla enemmän aikaa ajanseurannan 

toteutukseen, jolloin se olisi voinut olla vaikkapa kuukauden mittainen kahden viikon sijaan. Jos 

vain olisin aloittanut opinnäytetyöni aikaisemmin, olisin voinut toteuttaa nämä seikat, ja tehdä 

opinnäytetyöstäni paremman mitä siitä tuli. Mutta tehty mikä tehty; ainakin olen kokemusta vii-

saampi, ja osaan nyt varautua tulevaisuudessa tällaisiin tilanteisiin. 

Sitten itse tulokset ja onnistumiset. Huolimatta edellä mainituista epäonnistumisista, toimeksian-

tajani oli tyytyväinen ajanseurannan suuntaa-antaviin lukuihin. Myös itse tulosten esittely ja ke-

hityskeskustelu menestyivät huolimatta suuren yleisön tuottamasta paineesta, joiden joukossa 

oli myös kulttuurikeskuksen johtaja. Onnistuin käyttämään minulle varatun ajan minuutilleen, 

sekä sain henkilökunnan sanaiset arkut avattua, vaikka tilaisuuden alussa he vaikuttivat olevan 

”hälläväliä” meiningillä paikalla. He alkoivat keskustella heitä ärsyttävistä seikoista kirjaston toi-

mintatavoista, jotka olivat myös muutoksia kaipaavia epäkohtia. Mutta jos rehellisiä ollaan, en 

ole yllättynyt; jos jokin asia ihmistä ärsyttää, se tarkoittaa, että se on hänen toimintatapoja tai 

ajatuksia vastaan. Tämä tarkoittaa, että kysymys ”mitkä asiat kirjaston toimintatavoista ärsyttä-

vät teitä?” antaa samoja vastauksia kuin kysymys ”mitä asioita tulisi kirjastossa kehittää?”. Yksin-

kertaisella kysymyksen esitysmuodolla pystyin vaikuttamaan heidän ajatustenjuoksuun, saaden 

keskustelua aikaiseksi. 

Vaikka olinkin osa kehityskeskustelua ja olen entinen työharjoittelija, minun rooliini ei kuulunut 

osallistua heidän keskusteluunsa. Minun tuli vain sytyttää henkilökunnan välille keskustelua, ja 
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kerätä heidän ideoitaan talteen. Mutta onhan minullakin joitakin kehitysideoita omien havainto-

jen ja kokemusten pohjalta. 

Eniten minua askarruttaa toimintatapa pitää tietokoneita kellonympäri päällä, eli myös silloin, 

kun koko rakennuksessa ei ole ketään. Miksi tietokoneita pidetään päällä myös silloin, kun niitä 

ei kukaan käytä? Ja kun tietokoneita on yli 20 koko kirjastossa, niistä syntyy kyllä aika runsaasti 

turhaa sähkönkäyttökulua. Voisin yhtä hyvin jättää vesihanan auki yön yli, ja vedota siihen, että 

onpahan se sitten valmiina seuraavalle käyttäjälle, vaikkei sitä kukaan käytä yön aikana. Ja mitä 

minä huvikseen laskin ja testasin ollessani vielä töissä, minulta kesti kaikkien koneiden sammut-

tamisessa viisi minuuttia omalla ripeällä kävelytahdillani. Oletettavasti keskiverto aika kaikkien 

koneiden sammuttamiseen menee kahdeksan minuuttia. Sitten seuraavana työpäivänä prosessi 

toistetaan, mutta takaperin eli käynnistetään. Ei kyllä omasta mielestäni 10-16 työminuutin uh-

raaminen yhdeltä työntekijältä joka työpäivä ole paha hinta yli 20 tietokoneen aiheuttamasta me-

nosta. 

Toisena askarruttavana asiana kirjaston toimintatavoissa liittyi aineistojen tilaamiseen. Vaikka oli-

sin siinä työssä amatööri, puhumattakaan puutteellisesta tietämisestä asiakkaiden kysynnästä tai 

mitä he tahtovat, ymmärsin virhetilauksista kertyvän herkästi kuluja. Itse määrittelisin huonoksi 

tilaukseksi aineiston, jota asiakaskunta ei edes käytä riittävästi tehdäkseen siitä kannattavan si-

joituksen. Mutta kuten mainitsin, olen tässä roolissa yhtä viisas kuin kasa kiviä = tyhmä. Siksi olisin 

ajatellut tutkivani näiden tilausten toimivuutta ja määrää, sujuuko se niin kuin kehitysvaiheessa 

suunniteltiin. Tämä on kuitenkin ainoastaan pallottelua, ja ilman lukuja, saati tilastoja minulla ei 

ole tähän muuta lisättävää. 

Sitten Celia -äänikirjat, jotka ovat varattu heikkonäköisille asiakkaille. Näitä säilytetään muovisissa 

laatikoissa ilman koteloa, kaikki pakattuna tiiviiseen nippuun. Säästää tilaa, mutta ainakin minua 

ärsytti asettaa palautettuja levyjä takaisin oikeaan järjestykseen, kun niiden lajittelunimikkeet oli-

vat piilossa, jonka takia levyjä piti ottaa esiin yksi kerrallaan tarkistaakseen, missä mennään. La-

jittelunimikkeellä tarkoitetaan sukunimen kolmen ensimmäisen kirjaimen muodostamaa koodia, 

joka helpottaa aineistojen järjestämistä ja löytämistä. Tiedän, että laatikoissa oli laput nähdäk-

seen aakkosjärjestyksen, mutta jos K- kirjaimeen kuuluu 50 levyä, uuden levyn asettaminen asi-

anmukaisesti niiden joukkoon turhautti. Mielestäni tätä voisi parantaa lisäämällä ylimääräisen 

kirjaimen ja lisää lappuja parantaakseen lajittelua; jo KA tai KE pääte erittelisi 50 levyn kokoelman 

kahdeksaan osaan ja vokaali alkuiset levyt vielä useampaan! 



29 

Mutta ainakin yhtä vahingossa löytämääni kehityskeinoa alettiin käyttämään jo silloin, kun olin 

vielä työharjoittelussa: alimpien hyllyjen äänikirjat käännettiin 90 asetta pystyyn, jolloin lajitte-

lunimikkeet osoittivat ylöspäin. Tämä pieni muutos helpotti HETI äänikirjojen selaamista, kun ei 

enää tarvitse kyykistellä lukeakseen alimpien hyllyjen aineistoja. 

En valitettavasti muista muita havaintojani tai ideoitani. Puhumattakaan siitä, miten asiat ovat 

muuttuneet kahdeksassa kuukaudessa eli siitä, kun poistuin työpaikalta viimeisenä työpäivänä. 

Mitä itse opinnäytetyöhöni ja henkilökohtaisiin kokemuksiini tulee, tämän työn tekeminen oli 

koko koulu-urani esikoulusta lähtien haastavin ja monipuolisin tehtävä, mitä olen ikinä tehnyt. 

Olin ihmisiin paljon yhteydessä, ajelin autolla kirjaston ja koulun välillä, kärsin unettomia öitä, 

kirjoittelin sekä laskeskelin, tein ajatustyötä muiden arjenaskareiden ohella, tein uhrauksia vapaa-

ajastani, kuuntelin henkilökuntaa, stressasin opinnäytetyöni valmistumista ja istuin koneeni ää-

ressä aamuyöhön saakka työstääkseen tätä työtä. 

En kuitenkaan tarkoita, että inhosin ”joutuessani” tekemään tämän pitkän ja kuoppaisen proses-

sin; päinvastoin, olen onnellinen. Tämä työ ja siihen vaaditut työvaiheet todistavat, etten enää 

ole opiskeleva lapsi, vaan opiskeleva nuori aikuinen, joka on opiskellut lapsesta saakka rakentaak-

seen omaa elämäänsä. Kaikki nämä työvaiheet koettelivat vastuunottamista, tarjosivat uudenlai-

sia näkemyksiä ja taitoja, sekä muuttivat ajatusmalliani, millaista on olla aikuinen ja millaista on 

kantaa vastuuta omasta tulevaisuudestaan muulla kuin ”palauta X sivun essee Y päivän sisällä”. 

Kaikki tämä tiivistettynä viimeiseen työhön, ei, kokeeseen, josta nähdään, onko valmis kantamaan 

vastuuta itsestään ja elämästään, ja siirtymään koulu-urasta uuteen lukuun. 

Joten kaiken tämän jälkeen koko koulu-urani alusta tähän hetkeen saakka olen tehnyt töitä itseni 

eteen ollakseen valmis siirtymään työelämään. Ja tämä opinnäytetyö oli viimeinen testi pitkän 

opiskelun tien päässä selvittääkseen, milloinka pystyn vastaamaan siihen kysymykseen. Mutta 

saatuani tämän valmiiksi kaiken sen kokeman jälkeen, mitä tein tämän työn eteen sekä millaisen 

matkan olen kulkenut tähän hetkeen saakka, pystyn vihdoinkin antamaan rehellisen vastaukseni: 

Minä olen valmis. 
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